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4.1      Rulledagsorden 

4.2      Mødeorientering  

 

2.1 Fortrolig sag 
 

2.2 Fortrolig sag: Indstilling vedrørende fremtidig hovedorganisationstilknytning 

 

2.3 Regeringens sundhedsreform 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter regeringens sundhedsudspil med 

Martin Geertsen, MF (V). 

Resumé: 

Martin Geertsen, der er medlem af Folketingets sundhedsudvalg, er inviteret til 

at holde oplæg og drøfte regeringens udspil til sundhedsreform.  

 

Bemærkninger:  

 

Punktet blev udskudt til senere hovedbestyrelsesmøde, da regeringen ikke 

som forventet har fremsat forslag til sundhedsreform.  

 

2.4 God foreningsledelse, styrket politisk indflydelse og mere 

medlemsdeltagelse 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen gennemfører et eftersyn af den interne politiske struktur.  

Resumé: 

Med henblik på et Danmark efter strukturreformen 2007 gennemførte Danske 

Fysioterapeuter i 2006 en revision af den interne politiske struktur, som 

mundede ud i etablering af de nuværende fem regioner med tilhørende 

regionsformænd. 

 

Det vurderes, at det er sket og kommer til at ske forandringer, som kalder på, 

at den interne politiske struktur vurderes kritisk med henblik på at geare 

organisationen til fremtiden for at kunne understøtte kerneopgaver og 

strategiske ambitioner.  

 

Bemærkninger:  
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Tina Lambrecht gjorde rede for, at der politisk lægges op til at foretage 

ændringer i sundhedsvæsenet, bl.a. har regeringen bebudet en større 

sundhedsreform. Dertil kommer, at der internt i organisationen de seneste år 

er sket ændringer, eksempelvis via beslutningen om den ny 

arbejdsmarkedsmodel og etableringen af de to sektioner for henholdsvis 

arbejdsgivere og ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.  

 

Hun pegede på, at den seneste større organisationsændring i Danske 

Fysioterapeuter fandt sted i 2006, hvor der blev etableret fem regioner. Til 

repræsentantskabet ligger en række forslag, bl.a. om at udvide 

repræsentantskabet med 9 medlemmer, samt forslag om at styrke den 

politiske interessevaretagelse og medlemmernes indflydelse. Derfor vurderer 

hun, at tiden er inden til at foretage et eftersyn af foreningens interne struktur 

med henblik på at sikre, at de politiske mål bedst muligt understøttes 

organisatorisk. I et sådant arbejde er det oplagt at inddrage flere af de forslag, 

der er fremsat til repræsentantskabsmødet.  

 

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at det er vigtigt at kigge på 

balancen mellem det centrale og decentrale led i foreningen, samt mellem 

mulighederne for både at varetage medlemmernes løn- og arbejdsforhold 

samt udviklingen af faget.  

 

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer påpegede, at det er vigtigt, at 

medlemmerne inddrages, og at dialogen med medlemmerne forbedres. Der 

bør ligeledes være fokus på, hvordan der skabes tættere relationer til de 

medlemsgrupper, som arbejder i periferien af fagets kerne.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at der ligeledes bør kigges på 

foreningens kultur, herunder hvordan der i større omfang kan gøres brug af 

medlemmernes kompetencer og påpegede samtidig, at en sådant arbejde 

ikke må blive en syltekrukke.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem påpegede, at der bør kigges på, om der kan 

etableres anderledes måder at deltage og bidrage til at udvikle foreningen og 

faget, eksempelvis via etablering af advisory boards.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det er vigtigt at analysere, hvad 

der er barrierer for, at medlemmerne kan få indflydelse, så der kan træffes 

beslutninger på baggrund af faktuel viden.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det er vigtigt både at være 

ambitiøse og realistiske, og at det skal være en åben proces, hvor man tør 

tage fat på alle relevante problemstillinger.  
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Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at en beslutning om at gennemføre 

et eftersyn af den interne politiske struktur ikke må kortslutte debatterne om de 

enkelt forslag på repræsentantskabsmødet.  

 

Tina Lambrecht konkluderede, at der er bred tilslutning i hovedbestyrelsen til 

forslaget, som hun vil nævne i sin mundtlige beretning, og at input fra 

drøftelserne på det kommende repræsentantskabsmøde skal indgå i det 

videre arbejde. Der skal arbejdes videre med forslaget på 

hovedbestyrelseskonferencen i januar 2019.  

 

2.5 Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde 2018 – 

gennemgang af materiale  
 

Indstilling: 
 

Hovedbestyrelsen gennemgår materialet til repræsentantskabsmøde 2018   

Resumé: 

Der er udsendt indkaldelse, beretning, forslag, regnskab, budget og øvrigt 

materiale til repræsentantskabsmødet 2018. På mødet gennemgås materialet.  

 
Bemærkninger: 

 

Tina Lambrecht gjorde rede for, at der har tilmeldt sig flere gæster end ved 

tidligere repræsentantskabsmøder, og at der er sammensat et kompetent 

panel, der deltager i det særlige arrangement om ny roller i sundhedsvæsenet.  

Formanden for Ergoterapeutforeningen, Tina Nør Langager, får endvidere 

mulighed for at holde en kort jubilæumstale.  

 

Herefter blev de enkelte forslag gennemgået.  

 
Forslag til ændringer af love og kollegiale vedtægter:  

 

Forslag 1: Udvidelse af repræsentantskabet og indførelse af dialogmøde 
mellem repræsentantskabet og regionsbestyrelserne.  

 

Hovedbestyrelsens støtter forslaget.  

 

Forslag 2: Sammensætning af repræsentantskabet – fleksibelt antal 
medlemmer.  
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Hovedbestyrelsen støtter ikke forslaget.  

 

Forslaget 3: Rotationsordning for valgte i Danske Fysioterapeuter.  

 

Et flertal i hovedbestyrelsen støtter forslaget. Tre medlemmer af 

hovedbestyrelsen støtter ikke forslaget.  

 

Forslag 4: Tidspunkt for valg og tiltrædelsestidspunkt.  

 

Hovedbestyrelsen støtter forslaget.  

 

Forslag 5: Fysioterapeutstuderende i hovedbestyrelse og repræsentantskab 

 

Hovedbestyrelsen støtter forslaget.  

 

Forslag 6: Fuldtidshonoreret næstformand.  

 

Et flertal i hovedbestyrelsen støtter ikke forslaget.  

Tre hovedbestyrelsesmedlemmer støtter forslaget, og tre 

hovedbestyrelsesmedlemmer er uafklarede.  

 

Forslag 7: To yderligere medlemmer af hovedbestyrelsen  

 

Et flertal i hovedbestyrelsen støtter ikke forslaget.  

Fem hovedbestyrelsesmedlemmer støtter forslaget, mens et medlem er 

uafklaret.  

 

Forslag 8: Dispensationsmulighed for medlemskab uden danske autorisation.  

 

Hovedbestyrelsen støtter forslaget.  

 

Forslag 9: Ændret proces for valg til sektionsbestyrelserne 

 

Et flertal af hovedbestyrelsen støtter forslaget.  

Et medlem af hovedbestyrelsen støtter ikke forslaget.  
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Forslag 10: Repræsentation af selvstændige uden arbejdsgiveransvar.  

 

Hovedbestyrelsen støtter forslaget.  

 

Forslag 11. Repræsentation af studerende i sektionsbestyrelsen for ansatte, 
lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.  

 

Hovedbestyrelsen støtter forslaget.  

 

Forslag 12: Ledige og sygemeldtes valgret i sektion for ansatte, lejere og 
selvstændige uden arbejdsgiveransvar.  

 

Hovedbestyrelsen støtter forslaget.  

 

Forslag til beslutning: 

 

Forslag 1: Revision af fundats for Danske Fysioterapeuters fond for forskning, 
uddannelse og praksisudvikling.  

 

Hovedbestyrelsen støtter forslaget.  

 

Forslag 2: Dansk Selskab for Fysioterapi får fast plads i Danske 
Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.  

 

Hovedbestyrelsen støtter ikke forslaget.  

 

Forslag 3: Etablering af Danske Fysioterapeuters solidaritetsfond 

 

Hovedbestyrelsens støtter forslaget.  

 

Forslag 4: Faglighed i fysioterapi  

 

Hovedbestyrelsen støtter ikke forslaget, men er positiv over for intentionerne i 

forslaget.  

 

Forslag 5: Analyse af konsekvenserne af ydrenummersystemet 
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Hovedbestyrelsen støtter forslaget.  

 

Forslag 6: Organisering af praktiserende fysioterapeuter uden for 
ydrenummersystemet, som en parallel til SU-systemet.  

 

Et flertal i hovedbestyrelsen støtter ikke forslaget.  

Fire medlemmer af hovedbestyrelsen støtter forslaget, tre medlemmer af 

hovedbestyrelsen har ikke taget stilling til forslaget.  

 

Forslag 7: Pulje til udarbejdelse og opdatering af retningslinjer 

 

Hovedbestyrelsen støtter ikke forslaget.  

 

Forslag 8: Styrkelse af foreningens landspolitiske struktur 

 

Hovedbestyrelsen ønsker at inddrage forslaget i arbejdet med at give den 

interne politiske struktur et eftersyn. På den baggrund af dette tilsagn vil 

hovedbestyrelsen bede forslagsstillerne om at trække forslaget.  

 

Forslag 9: Strategi for decentral medlemsservice 

 

 

Hovedbestyrelsen ønsker at inddrage forslaget i arbejdet med at give den 

interne politiske struktur et eftersyn. På den baggrund af dette tilsagn vil 

hovedbestyrelsen bede forslagsstillerne om at trække forslaget.  

 

Forslag 10: Styrket medlemsinvolvering og –demokrati 

 

Hovedbestyrelsen ønsker at inddrage forslaget i arbejdet med at give den 

interne politiske struktur et eftersyn. På den baggrund af dette tilsagn vil 

hovedbestyrelsen bede forslagsstillerne om at trække forslaget.  

 

Forslag 11: Tiltag til anerkendelse af medlemmer 

 

Hovedbestyrelsen støtter intentionerne i forslaget, men ønsker ikke binding på 

hvilke medlemsgrupper, foreningen skal forpligte sig på at anerkende.  
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Forslag 12: Danske Fysioterapeuters fremtidig tilknytning til en 
hovedorganisation.  

 

Forslaget er behandlet under punkt 2.2.  

 

2.6 Fortroligt: Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse 

og praksisudvikling, efterår 2018  
 

2.7 Fortroligt: Afstemning om praksisoverenskomster  
 

2.8 Budgetopfølgning 1. halvår 2018 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 1. halvår 

2018 til efterretning. 

Resumé: 

Resultatet for 1. halvår 2018 viser et underskud på 3,1 mio. kr. på foreningens 

driftsbudget. Derudover er der et forbrug på egenkapitalen på 2,4 mio. kr.    

For hele 2018 forventes et underskud på driftsbudgettet på 608.000 kr. I 

forhold til budgettet er der tale om en forværring på 56.000 kr.   

Dertil kommer et forventet træk på egenkapitalen på godt 6,4 mio. kr., hvilket 

er 50.000 kr. mindre end budgetteret.  

 

 

Bemærkninger:  

 

Sekretariatet gjorde rede for, at det forventes et resultatet for 2018, som 

svarer til det budgetterede beløb.  

 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

2.9 Strategi 2020 - Workshop om strategiske udfordringer 

Indstilling:  

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter og prioriterer de strategiske 

udfordringer for Danske Fysioterapeuter som afsæt for strategi 2020.    

udgift/ indtægt

Sum af 

Budget 2018, 

drift

Sum af Budget 

2018 - 

egenkapitalen

Sum af 

Forbrug, Q2 

2018, drift

Sum af Forbrug 

Q2 2018, 

egenkapitalen

Sum af Forventet 

resultat 2018, 

drift

Sum af Forventet 

resultat 2018 - 

egenkapitalen

indtægt -84.639.000 -42.158.049 -84.582.000

udgift 85.191.000 6.453.985 44.925.449 2.411.197 85.190.000 6.403.985

Hovedtotal 552.000 6.453.985 2.767.401 2.411.197 608.000 6.403.985
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Resumé: 

Hovedbestyrelsen tiltrådte i september forslag til proces- og tidsplan for 

strategi 2020. Dette blev fulgt op af på regionsbestyrelseskonferencen i, hvor 

deltagerne fik til opgave at beskrive Danske Fysioterapeuters aktuelle 

strategiske udfordringer.  

 

Bemærkninger 

Sekretariatet gjorde rede for strategiprocessen, centrale begreber samt 

resultatet af workshop på regionsbestyrelseskonferencen 28. – 29. september, 

hvor deltagerne definerede aktuelle strategiske udfordringer for foreningen. De 

otte plancher, som var resultatet af denne proces, var hængt op på væggen. 

Hovedbestyrelsen blev opdelt i to grupper og fik med udgangspunkt i 

plancherne til opgave at udvælge de vigtigste udfordringer.  

 

Gruppe 1 valgte følgende tre udfordringer:  

 

 Manglende synlighed 

 Foreningens imødekommenhed og relevans  

 Arbejdsmiljø og arbejdsforhold  

 

Grupper 2 valgte følgende tre udfordringer:  

 

 Arbejdsliv, hele arbejdslivet (godt arbejde, godt liv)  

 Faglig og politisk positioner i sundhedsvæsenet (central spiller på 

området)  

 Fremtidens medlemsorganisation (meningsfulde fælleskaber)  

 

Efterfølgende blev hovedbestyrelsen bedt om at prioritere tre af de seks 

temaer. Det gav følgende resultat:  

 

 Arbejdsliv, hele arbejdsliver (godt arbejde, godt liv) 7 stemmer 

 Manglende synlighed 6 stemmer 

 Faglige og politiske positioner i sundhedsvæsenet 4 stemmer 

 Fremtidens medlemsorganisation 4 stemmer 

 Foreningens imødekommenhed og relevans 2 stemmer 

 Arbejdsmiljø og arbejdsforhold 0 stemmer  

 

Der arbejdes videre med Strategi 2020 på hovedbestyrelsesmøder i december 

2018 og på hovedbestyrelseskonferencen i januar 2019.  

 

2.10 Hovedbestyrelseskonference 2019 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen udvælger temaer til hovedbestyrelseskonference 2019.  
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Resumé: 

Den kommende hovedbestyrelseskonference afholdes 23. og 24. januar 2019 

på Tøystrup Gods ved Ringe på Fyn. Hovedbestyrelsen skal beslutte de 

overordnede temaer for konferencen.  

 

Bemærkninger 

Direktør Karen Langvad gjorde rede for tre temaer, som det anbefales sættes 

på dagsordenen på hovedbestyrelseskonferencen:  

 

 Strategi 2020 

 Ny opgaver – den fysioterapeutiske opgavevaretagelse  

 Eftersyn af foreningens politiske struktur  

 

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.  

 

2.11 Den fysioterapeutiske opgavevaretagelse 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen drøfter udviklingen i den fysioterapeutiske 

opgavevaretagelse og tilkendegiver om holdningspapiret fra 2010 bør 

revideres. 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter vedtog for otte år siden et holdningspapir om 

opgaveglidning. Med afsæt i en række medlemshenvendelser vedrørende 

fysioterapeuter, der bliver bedt om at løse plejeopgaver, er emnet og 

holdningspapiret relevant at tage op igen.  

 

På baggrund af medlemshenvendelserne har Danske Fysioterapeuter 

foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne. Blandt de 51 

kommuner, som har svaret, er det kun to kommuner, der vurderer, at 

fysioterapeuter i højere grad end tidligere varetager plejeopgaver.  

 

Undersøgelsen indikerer til gengæld, at de fysioterapeutiske kompetencer 

inden for rehabilitering kan komme endnu mere i spil i fremtiden. Med afsæt i 

fem perspektiver lægges der derfor op til en indledende drøftelse af 

udviklingen i den fysioterapeutiske opgavevaretagelse. Det foreslås også, at 

emnet bliver et tema på hovedbestyrelsens seminar i januar. 

 

Bemærkninger: 
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Sekretariatet gjorde rede for, at der for øjeblikket er politisk opmærksomhed 

på sundhedsprofessionernes roller i sundhedsvæsenet, bl.a. affødt af 

manglen på læger og sygeplejersker. Derfor er vurderingen, at der er politisk 

momentum for at spille fysioterapeuter på banen i forhold til 

opgavevaretagelsen. Der er både muligheder og udfordringer i den 

forbindelse. Som udgangspunkt er fysioterapeuter mere interesseret i at 

overtage opgaver fra læger fremfor fra sygeplejersker og SOSU-personale.  

 

Spørgsmålet om fysioterapeutisk opgavevaretagelse kan anskues fra flere 

perspektiver, eksempelvis på følgende vis:  

 

 Det faglige perspektiv, hvor udgangspunkter er, hvad der er 

fysioterapeutiske kerneopgaver.  

 Det ansættelsesretlig perspektiv, hvor udgangspunktet er 

overenskomstens beskrivelse af, hvilke opgaver der er defineret som 

fysioterapi.  

 Det politiske perspektiv, hvor der er mulighed for ny jobs og 

kompetenceområder, men også den økonomiske virkelighed med 

besparelser i kommuner og sygehuse.  

 Borgerperspektivet, hvor sammenhængende forløb og rehabilitering af 

høj kvalitet væger højere end hvilken profession, som varetager 

opgaven. 

 Autorisationsloven, der giver fysioterapeuter mulighed for at varetage 

alle opgaver, så længe de følger den faglige norm for området, 

iagttager patientsikkerheden og arbejder med omhu og 

samvittighedsfuldhed.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at udgangspunktet bør være, at 

fysioterapeuter har et trænende og rehabiliterende udgangspunkt for at løse 

opgave, og at fysioterapeuter ikke skal erstatte plejepersonale.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det er vigtigt ikke at få et a og et b-

hold af fysioterapeuter med udgangspunkt i, hvilke opgaver de løser. Det er 

vigtigt ikke at degradere fagligheden, samtidig med er det er nødvendigt at 

skabe nye jobs og nye funktioner for fysioterapeuter.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til den situation, hvor ledigheden er 

stigende, og fysioterapeuter eksempelvis søger plejejob, om de da stadig kan 

være medlemmer af Danske Fysioterapeuter.  

 

Sekretariatet svarede, at hvis de arbejde under en overenskomst, som er 

tegnet af en anden faglige organisation, hører de til hos den organisation.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til, i hvilket omfang en fysioterapeut kan 

nægte at udføre ikke fysioterapeutiske opgaver.  
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Sekretariatet svarede, at ledelsesretten giver store muligheder for at pålægge 

en ansat bestemte opgaver. Så længe en fysioterapeut bliver aflønnet efter 

overenskomsten, er grænserne vidde.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det er vigtigt at definere nye 

opgaver som fysioterapeutiske og ikke opgaver, som er overtaget fra læger 

eller sygeplejersker. Udgangspunktet bør være, at fysioterapeuter kan noget 

særligt og kan afhjælpe manglen på andre sundhedsprofessionelle, fordi 

fysioterapeuter kan noget særligt.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at Danske Fysioterapeuter skal 

være med til at præge udviklingen i kommunerne, eksempelvis i forhold til, 

hvordan de benytter satspuljemidler, således at der kommer kvalitet i 

tilbuddene, og fysioterapeuter ikke kommer til at overtage opgaver fra SOSU-

personalet.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det er vigtigt at tage udgangspunkt 

i, hvilken værdi der bliver skabt for borgerne. Det er nødvendigt at hæve sig 

over snævre faggruppeinteresser og have fokus på det fælles, eksempelvis 

ved at satse på tværfagligheden og indgå i tværfaglige teams. Det kan give 

bonus i forhold til politikerne. Udgangspunktet bør være sundhedsopgaven og 

ikke fysioterapeuters faglighed.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem forslog, at tillidsrepræsentanterne bliver hørt, da 

de dagligt har problemstillingerne inde på livet. Det er endvidere vigtigt at 

beskrive, hvad fysioterapi er, og i den forbindelse medtage de vigtigste 

aspekter, herunder fysioterapeuters relationer.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at i flere kommuner er ønsket at så få 

ansatte som muligt kommer i borgernes hjem. Der vil være opgaver, som ikke 

er fysioterapi, men som det er oplagt at fysioterapeuter varetager, når de er i 

hjemmet, eksempelvis at give borgeren støttestrømper på. Det bør der være 

plads til.  

 

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det ikke er hensigtsmæssigt for 

samfundet, at sygeplejersker overtager lægeopgaver og fysioterapeuter 

overtager sygeplejersker eller SOSU-opgaver, hvilket er tilfældet på flere 

bosteder.  

 

Hovedbestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med emnet på den 

kommende hovedbestyrelseskonference.  
 

2.12 Fortrolig sag 
 

2.13 Evaluering af fagkongres 2018 
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Indstilling: 

Hovedbestyrelsen tager evalueringen af fagkongres til efterretning.  

 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender styregruppen for 

fagkongressens anbefaling om, at næste fagkongres afholdes i foråret 2022, 

og at DSF og de faglige selskaber får en central placering i organiseringen.  

Resume 

På Fagkongressen 12.-14. april 2018 deltog 1239 fysioterapeuter alle tre 

dage, og der blev solgt 97 endagsbilletter til hhv. torsdag og fredag. Knap 90 

udstillere havde købt stand i udstillingshallen.  

 
Bemærkninger 

 

Sekretariatet gjorde rede for deltagerantal og antal udstillere, og at Danske 

Fysioterapeuter, DSF og de faglige selskaber havde etableret en fælles stand.  

 

Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum blev markeret med en større 

udstilling i vandrehallen og gangarealerne, og jubilæet blev desuden markeret 

med et historisk og et fremtidsrettet foredrag, udnævnelse af 

æresmedlemmer, jubilæumsdans samt ”guldfest”.  

 

Projektledelsen af fagkongressen blev varetaget af en styregruppen, mens et 

videnskabeligt panel sikrede det videnskabelige indhold og niveau i det faglige 

program.  

 

Deltagerevalueringen blev besvaret af 54 procent af deltagerne mod hhv. 56 

procent og 42 procent i 2015 og 2012. Den generelle tilfredshed ligger lidt 

højere end i 2015. Der er særlig høj tilfredshed med programmet, det faglige 

niveau, tilmeldings- og betalingsprocedure, servicering i løbet af dagene, 

forplejningen samt get-together og festen. Der er en middel tilfredshed med 

anvendeligheden (omsætning til klinisk praksis) og det faglige program og 

flere bemærkninger om, at barpriser og prisen for maden til festen var for høj. 

 

Fagkongres 2018 giver er et overskud på kr.132.686. I 2015 var resultatet kr. 

480.750, Der var ca. 100 færre deltagere i 2018 og en væsentlig grund 

antages at være konflikten på arbejdsmarkedet pga. OK18. 
 
Tidspunkt for næste fagkongres bør fastlægges inden udgangen af 2018, så 
der kan sikres lokaler og tegnes kontrakt med kursussted samt eksterne 
leverandører. Det indstilles, at næste fagkongres bliver i 2022, altså om fire år. 
Forskydningen anbefales af tre grunde:  
 

1. Undgå sammenfald med OK 21 
2. Undgå sammenfald med WCPT kongres i 2021 
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3. Give tid til at få en ny organisering med større involvering af DSF og de 
faglige selskaber på plads. 

 

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, om det er muligt at afholde flere små 

seancer i udstillingsområdet. Sekretariatet tilkendegav, at det vil indgå i 

arbejdet med at udvikle tilbuddet til udstillerne.  

 

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at fagkongressen i større 

omfang kan benyttes til at promovere Danske Fysioterapeuters strategiske 

politiske og faglige mål, samt til at inddrage medlemmerne og foreningens 

udvalg og råd.  

 

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer spurgte, om det er muligt at afholde den 

næste fagkongres et andet sted end OCC. Sekretariatet tilkendegav, at OCC 

de foregående år har givet det bedste tilbud, men at der frem mod næste 

fagkongres vil blive indhentet tilbud fra en række andre konferencecentre.  

 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

2.14 Evaluering af Folkemøde 2018 og anbefaling til Folkemøde 2019 

Indstilling: 

Danske Fysioterapeuter deltager på Folkemødet i 2019 med formand, 

regionsformænd, de hovedbestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage, samt 

et minimum af sekretariatsmedarbejdere. Yderligere indstilles det, at 

regionskonferencen ikke afholdes på Bornholm i forbindelse med Folkemødet 

Resumé: 

Sammenlignet med tidligere år var Danske Fysioterapeuters tilstedeværelse 

på Folkemødet i 2018 nedskaleret. Evalueringen af Folkemødet 2017, hvor 

væsentligt flere var afsted, viste, at udbyttet ikke stod mål med udgifterne. Det 

vurderes, at der ved folkemødet i 2018 var en bedre sammenhæng mellem 

udbytte og udgifter.  

 

Det foreslås derfor, at Danske Fysioterapeuter deltager på Folkemødet i 2019 

i samme omfang som i 2018, og at regionskonferencen 2019 ikke afholdes på 

Bornholm i forbindelse med folkemødet 

 

Bemærkninger:  

 

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.  

 

2.15 Evaluering af HB møder og samarbejde 
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Indstilling:  

Spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde drøftes og 

opmærksomhedspunkter identificeres 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har besluttet, at samarbejde i bestyrelsen skal evalueres 

systematisk. En gang om året (januar) gennemføres skriftlig evaluering. To 

gang om året (januar og oktober) gennemføres drøftelser af vedtagne 

spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde og opmærksomhedspunkter 

identificeres. 

 

Bemærkninger:  

 

Tages ikke referat fra punktet.  

 

4.1 Orientering fra møder 

 

 
5.0 Eventuelt 

 

Tine Nielsen og sekretariatet orienterede om overenskomstforhandlingerne 

med Alleris. 

 

Tina Lambrecht orienterede om Danske Fysioterapeuters politiske udspil på 

sygehusområdet.  

 

Gitte Nørgaard og Lise Hansen orienterede om besparelserne i henholdsvis 

Region Nordjylland og Region Sjælland.  

 

Tina Lambrecht orienterede om, at Tina Nør Langager er valgt som ny 

næstformand i Sundhedskartellet.  

 

Tina Lambrecht orienterede om den næste verdenskongres i WCPT, der 

kommer til at foregå i Dubai.  

 
 
 
 
Karen Langvad                     Mikael Mølgaard 
Direktør                                                                      Referent  
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